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Notities n.a.v. jaarvergadering Stichting Wijkraad Rond de Kazerne 13 juni 2019 (als aanvulling op 

de presentatie pdf-file) 

Aanwezig: 75 bewoners incl. bestuur 

Afgemeld: 6 bewoners 

 

1. Welkom 

Voorzitter Grad Peeters opent de vergadering om 19.32 uur, spreekt zijn waardering uit voor de 

grote opkomst en heet allen welkom. 

2. Verslag van de verschillende commissies over het afgelopen boekjaar 

2a. Commissie Groen en wijkschouw 

Jos Cox vermeldt dat er veel verschillende meningen over het groenbeleid in de wijk zijn en dat het 

daardoor niet altijd mogelijk is om tot een uniform besluit te komen. Hij memoreert daarbij de 

situatie rond het saneren van bomen in de 4 bospercelen en de aankleding van het perceel van de St. 

Teuniskapel. Vervolgens wordt de stand van zaken m.b.t. de in de wijkschouw van december 2018 

aangebrachte punten besproken.  

Vooral de bladcontainers vragen extra aandacht: 

- Er kunnen geen extra locaties opgenomen worden, echter kan wel met locaties geschoven 

worden.  Wijkbewoners worden opgeroepen voorstellen te doen. 

- Er zal nagegaan worden wat de exacte periode van plaatsing is. Vanuit de vergadering wordt 

opgemerkt dat er wijkbewoners zijn die nog bladafval deponeren nadat de containers al zijn 

weggehaald, hetgeen niet van goed nabuurschap getuigd. 

Ernest de Kuijper gaat in op de nabije toekomst: Gemeente Weert heeft verklaard gemiddeld elke 

dag 1 nieuwe boom aan te planten (excl. het aantal dat in de januaristorm van 2018 is 

omvergewaaid). Wijkbewoners worden opgeroepen om potentiële locaties door te geven. 

De bestrijding van luizenoverlast aan de Boshoverbeek mag niet met chemische verdelgings-

middelen, enkel met biologische middelen, hoewel de uitgezette lieveheersbeestjes weinig effect 

hebben gesorteerd. Eikenprocessierupsen: feitelijk heeft de gemeente alleen een waarschuwings-

plicht. Als structurele oplossing wordt biodiversiteit genoemd (verschillende bomen). 

Het streven is om bij aanvang van de herfst een volgende wijkschouw te organiseren, daarover 

worden wijkbewoners via mail en website geïnformeerd. 

2b. Commissie wateroverlast bungalowpark 

Leonard Bijlsma meldt dat op 13 november het definitieve ontwerp wordt vastgesteld zodat de 

aanbesteding nog voor het eind van 2019 plaatsvindt en de uitvoering voorzien is in het eerste half 

jaar van 2020.  De noodzaak tot afkoppelen van de hemelwaterafvoer c.q.  het zelf bergen van het 

oppervlaktewater wordt onderstreept door de plaatjes van berekende overlast in het betreffende 

gebied. Verder wordt de afvoercapaciteit de sloot achterlangs de Van Goghlaan naar de 

Mastenbroekweg vergroot; komt er een hemelwaterriool extra langs de Rembrandtlaan en delen van 

de Tooroplaan en Frans Halslaan.  
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Vanuit de vergadering wordt gevraagd of genoemde de sloot achter de onlangs aangekochte 6 m bij 

de tuinen van de Van Goghlaan wordt gesitueerd.  

De waterparagraaf in het bestemmingsplan MOB complex (Diesterbaan 31) moet ook nog nader 

bestudeerd worden. Gesteld wordt dat er thans nog een riolering van het MOB naar de 

Rembrandtlaan loopt.  

2c. Commissie AED 

Op initiatief van enkele bewoners van Dijkerhof zal hier een extra AED geplaatst worden mits er zich 

voldoende vrijwilligers aanmelden die hiervoor een cursus gaan volgen en inzetbaar zijn binnen de  

wijk. De heer Verhoeven zal hiertoe contact opnemen met Frans van Tuel. Verder verzoekt de 

vergadering om de andere AED-locaties op de website te tonen. 

2d. Commissie wijkpreventieteam 

Helaas zijn de coördinatoren van het wijkpreventieteam niet aanwezig. Frans van Tuel geeft een 

korte toelichting over dit team. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat een 2-tal wijkbewoners 

zich via het speciale emailadres hebben aangemeld voor de app maar geen reactie terug hebben 

gekregen noch dat zij zijn opgenomen in de groepsapp. Frans van Tuel zal hiernaar informeren bij de 

coördinatoren. 

2e. Commissie planvorming: Weert West en MOB-complex 

Omtrent de inrichting van het HQ-terrein meldt het wijkraadbestuur dat de eerdere toezegging van 

het management van HQ om inzage te geven in de actuele plannen niet door kan gaan. De gemeente 

wil namelijk dat de gemeenteraad hierover als eerste geïnformeerd wordt en dat zij mede de regie 

wil kunnen voeren. Bij de huidige plannen van HQ zou bovendien een aanpassing van het 

bestemmingsplan noodzakelijk zijn.  Grad Peeters roept wijkbewoners op om zodra de plannen 

gepubliceerd worden, feedback naar de wijkraad te geven. Vanuit het bestuur wordt benadrukt dat 

in de toelichting rond de inrichting van het HQ-terrein niet de heer Poell persoonlijk maar het bedrijf 

HQ-Weert bedoeld is. (Naschrift: de toonzetting in deze toelichting bleek achteraf aanleiding tot 

verkeerde interpretaties te geven, hetgeen wij betreuren).  

De herinrichting van ‘Weert West’ is niet gelopen zoals de wijkraad het graag gezien had, maar het 

resultaat verdient desalniettemin waardering.  

In de plannen van het MOB-complex wordt het aanwezige bomenbestand dmv een bomenpaspoort 

beschermd. De huidige bestrating wordt gehandhaafd. De ontwikkeling van dit gebied is mogelijk 

gemaakt door het provinciale programma ’ruimte voor ruimte’. 

3. Financiële situatie 

Penningmeester Frits Coenen toont dat de begroting voor 2018 niet sluitend is door de juridische 

advieskosten die de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne heeft gemaakt ivm het gewijzigde beleid 

inzake het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Het verlies kon gelukkig uit de bestaande 

reserves gedekt worden.  

Aanvullend daarop toont de secretaris Frans van Tuel een overzicht van overlegsituaties waarin het 

bestuur heeft geparticipeerd. 
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4. Stand van zaken AZC en Arbeidsmigranten op het HQ-terrein 

Zowel gemeente resp. HQ-management hebben benadrukt dat de bestuursovereenkomst voor het 

AZC resp.  de huurovereenkomst eindigen per 15 september 2020. De gemeente sluit daarbij niet uit 

dat daarna nog enige maanden nodig zijn om het AZC in huidige vorm te ontmantelen c.q. op te 

ruimen. 

In het herziene besluit van last onder bestuursdwang van de Gemeente Weert wordt geëist dat het 

verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein per 1 augustus beëindigd is. Hiertegen kunnen 

partijen opnieuw bezwaar maken. Het verdere verloop zal door het bestuur van de wijkraad gevolgd 

worden. 

Het bestuur roept wijkbewoners op om overlast direct te blijven melden bij politie, gemeente en 

Prismaworx. Graag zou het bestuur een cc van deze meldingen ontvangen zodat zij zich een beter 

beeld kunnen vormen van de omvang en de aard van de ervaren overlast.  

5. Vernieuwing website 

Oscar Sybesma licht de gewijzigde opzet toe: het streven is om veel meer wijkbewoners te kunnen 

bereiken. Daarenboven zal ook de digitale nieuwsbrief ca. 4 x per jaar vaker verschijnen en is het 

streven om 2x per jaar een gedrukte versie onder alle wijkadressen te verspreiden. 

6. Vernieuwing statuten 

Loek Linnartz verklaart waarom de statuten verouderd waren en dus herzien moesten worden. Nav 

een vraag van Geert Janssen antwoordt Loek dat het algemeen belang van de wijk prevaleert boven 

dat van belangen van individuele wijkbewoners. Het staat uiteraard elke persoon of groep van 

buurtbewoners vrij om zelf actie te ondernemen indien zij zich niet kunnen vinden in het standpunt 

van het wijkraadbestuur. 

7. Rondvraag 

De heer Hamid Kerboua merkt op dat voorheen de naam van de heer Poell veelvuldig gevallen is, 

hoewel dit een medewijkbewoner is en eigenlijk het bedrijf HQ genoemd had moeten worden. Grad 

Peeters bevestigt deze opmerking. 

Inge Thomassen vraagt of door de aanpassing van de stichtingsstatuten de zittingstermijn van het 

huidige bestuur nu pas start. Loek Linnartz antwoordt dat pas na het bereiken van 7 bestuursleden 

een rooster van aftreden aan de orde is.  

Hij benadrukt dat wij dankzij de voorhanden zijnde diversiteit in deskundigheid in onze wijk als 

wijkraad daadwerkelijk resultaten kunnen boeken. Daarom nogmaals een oproep om indien nodig 

mee te werken in een van de commissies.   

8. Sluiting 

Voorzitter Grad Peeters sluit de vergadering om 22.25 uur en nodigt iedereen uit voor een afsluitend 

drankje. 

 

8 Juli 2019/fvt 

 

 


